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VELKOMMEN

VELKOMMEN HOS LARKO MAGNET APS

Denne produktbrochure er udarbejdet til jeres virksomhed med det formål at give et
overskueligt billede af vores produkter og løsninger lige fra deres specifikke fordele og
muligheder til deres anvendelsesområder samt tekniske data.
Produkterne er inddelt i forskellige hovedkategorier alt efter deres formål, type og
materiale. Ønsker I uddybende information om priser og dimensioner, kan I finde det i
priskataloget bagerst i denne brochure.
Larko Magnet er en af Europas førende udbydere af kvalitetsmagneter til det professionelle
erhvervsliv. Med et af markedets bredeste sortiment inden for magnetprodukter sikrer vi
vores kunder de mest optimale løsninger på både større såvel som små projekter.
For altid at kunne imødekomme jeres høje krav og forventninger benytter vi udelukkende
råmaterialer af høj kvalitet og samarbejdspartnere, som kan leve op til de internationale
kvalitetskontroller. Disse parametre, kombineret med professionel rådgivning og høj faglig
ekspertise, gør os i stand til at garantere jer effektive løsninger på både kortere og længere
sigt.
Larko Magnet har gennem firmaets mangeårige virke opnået et solidt erfaringsgrundlag
inden for permanente og ikke-permanente magneter. Vi kan derfor rådgive jer fra
projektets begyndelse og tilbyde løsninger, som tager højde for jeres individuelle ønsker og
behov.
Har I behov for yderligere oplysninger om de enkelte produkter, er I velkommen til at
kontakte vores salgsafdeling.

Rigtig god fornøjelse.
Lars Kobberholm
Adm. direktør, Larko Magnet International ApS
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VIRKSOMHEDSPROFIL

MISSION & VÆRDIER
Mission
Vores mission er at tilbyde løsninger, som højner kvaliteten af jeres
arbejde og giver jer bedre resultater. Derudover er det essentielt for
os at formidle produkter, som øger sikkerheden på jeres
arbejdsplads takket være produkternes høje kvalitet og den
professionelle rådgivning.
Værdier
Kompetencer & faglighed
Vi følger nøje den seneste udvikling og sørger altid
for, at vores faglighed er i højsædet, så vi kan
tilbyde jer fremtidssikrede løsninger.
Troværdighed
Vores stærke ekspertise danner grobund for den
troværdighed, som vi nyder godt af hos vores
kunder. Vi skaber tryghed omkring produktet,
og vi forstår at lytte til jeres ønsker.
Innovation
Vi har stor fokus på innovation og nyskabelse, således at vi kan
tilbyde jer skræddersyede løsninger, der imødekommer jeres behov.
Takket være dygtige ingeniører og udenlandske samarbejdspartnere
skaber vi sammen fremtidssikrede løsninger.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Vi anser det internationale samarbejde for en nødvendighed for at
kunne tilbyde jer som kunde den seneste viden og den bedste
kvalitet.
Vi samarbejder derfor på tværs af grænserne i verden og takket være
etablerede samarbejdsaftaler i Tyskland, Holland, Sverige og Asien
finder I Larko blandt nogle af de største udbydere på det europæiske
marked.
Med disse stærke og kompetente samarbejdspartnere udvikler vi
sammen en unik faglig ekspertise, som vi bruger til både at skabe
nye specielle magnetprodukter samt forbedre de eksisterende.
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TILBEHØR

MAGNETISKE SPÅNSAMLERE
Med disse uundværlige magnetiske spånsamlere kan
man tiltrække alle spånerne i stedet for at puste dem
væk.
Sørg for at fjerne problemet med spånerne i stedet for
blot at flytte dem til et andet sted, og få sikret, at
ingen får spånerne i øjnene.

Spåner trænger også ind i maskindele eller tilstopper
fejekosten og forøger dermed arbejdstiden.
Den magnetiske spånsamler gør, at spånerne havner
sikkert i affaldsbeholderen.
Hos Larko fører vi tre typer magnetiske spånsamlere:

KLASSISK
Materiale
Temperatur
Længde

Vnr. 36600
- NdFeb/metal
- 40 °C
- 485 mm

| Overflade
| Diameter

- Metal/gummi
- 25 mm

Denne klassiske spånsamler er særdeles velegnet til hyppig
rengøring af bore-, fræse- og drejemaskiner.

• Den tiltrækker spåner lige fra pulver til spiralspåner
• Spånsamleren anvendes ligesom en luftpumpe og kan betjenes
•
•
•

med én hånd i vanskelige hjørner, da kolben bliver fastholdt i
cylinderen ved hjælp af en lille magnet i håndtaget
Magnetkraften er varig ved normal brug
Ædelstålhus, gummigreb, NdFeb magnet
Også velegnet til at fjerne småting af metal fra æsker og
kasser

CYLINDERFORMET

Vnr. 35305
Materiale
Temperatur
Højde

- Metal/plast
- 40 °C
- 720 mm

| Overflade
| Diameter

- Metal/plast
- 100

Denne cylinderformede spånsamler samler småting op såsom
skruer, møtrikker, spændskiver, fjedre, søm, spåner osv.

• Da den kun tiltrækker ståldele, er det let at adskille uædle
metaldele fra ståldele

• Spånsamleren er udstyret med en kraftig magnet, og kan let
betjenes med én hånd

• Opsamlingshøjde 5 cm
• Solid industriudførelse i rød farve
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TILBEHØR

MAGNETISKE SPÅNSAMLERE

METALHUS

Vnr. 35900-35920

Materiale
- Ferrit/metal
Temperatur - 40 °C.
Længde
- 80 - 215 mm

| Overflade
| Styrke
| Bredde

- Metal/lakeret
- Middel
- 80 - 110 mm

Det stabile metalhus på denne spånsamler sørger for at
samle og flytte små genstande som skruer, møtrikker,
spændskiver, fjedre, søm, spåner osv.
Med et håndtag føres magneten op og ned for at tiltrække
metaldelene.

• I den nederste stilling tiltrækkes metaldelene, og i den
øverste stilling slippes de løs igen - nemt og enkelt

• Denne spånsamler kan også bruges i væsker med lav
dybde

• Produktet adskiller nemt jerngenstande fra andre
metalgenstande, og den lader uædelt metal ligge tilbage

• Bærehåndtag i bøsninger
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TILBEHØR

TELESKOPSTÆNGER
En magnetisk teleskopstang er et redskab til at finde
tabte skruer, spændskiver, møtrikker, nøgler osv.

og tager både hensyn til effektiviteten og ergonomien.
Hos Larko fører vi tre modeller inden for
teleskopstænger:

Produktet har hjulpet rigtig mange i deres arbejde

KLASSISK
Materiale
Temperatur
Længde

Vnr. 35400-35430
- Metal
| Overflade
- 40 °C
| Diameter
- Op til 600 mm

- NdFeb
- 8 - 18 mm

Denne klassiske teleskopstang fås i mange forskellige
dimensioner.

• Der er mulighed for model med bøjeligt skaft eller lysdiode
• Teleskopstangen kommer ind i alle krogene og er et rigtig
prisvenligt produkt

• Varenummer 35430 er med lysdiode

LANG STIFT

Vnr. 35398
Materiale
Temperatur
Længde

- Metal
- 40 °C
- 630 mm

| Overflade
| Styrke

- Metal/lakeret
- Middel

Denne teleskopstang er udstyret med en lang stift og er et nemt og
sjovt produkt.

• Fastholder metaldele op til 700 gram
• Teleskopstangen kan udvides - trækkes ud - hvorved produktet
opnår en længde på 630 mm

• Glimrende produkt til dagligdagens gøremål - pas dog altid på
•
•
•

bilnøgler og ure med digital/koder etc., da disse nemt kan
aflades og derved ødelægges
Produktet kan også bruges som pegepind
Anvendes især af petanqueklubber til løft af kuglerne
Kan anvendes som præsentabel og praktisk reklamegave
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TILBEHØR

TELESKOPSTÆNGER

LANG MAGNETSTANG
Materiale
Temperatur
Højde

- Ferrit
- 40 °C
- 1140 mm

Vnr. 35202
| Overflade
| Styrke

- Aluminium
- Middel

Med en længde på op til 114 cm er denne type teleskopstang den
mest ergonomiske af dem alle, da man ikke behøver at bukke sig
ned efter spånerne.
Teleskopet drejes blot efter behag, hvorefter teleskopstangen gør
resten af arbejdet.

• Længden går fra 70 cm og kan drejes helt op til 114 cm alt
efter behov

• Flot teleskop "aluminium" magnetstang med håndtag
• Magnethoved af materialet ferrit er placeret for enden af
teleskopet og sikrer den gode holdekraft

• Metal smådele fjernes manuelt fra magnethovedet
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TILBEHØR

MAGNETKOSTE
Magnetkoste kan anvendes overalt, hvor metaldele
som metalspåner, søm, skruer eller nåle udgør en fare
for personer eller dæk.
Med magnetkosten sørges for den optimale sikkerhed
for alle medarbejdere samtidig med, at den er effektiv

i brug.
Magnetkosten tiltrækker de enkelte metalpartikler, og
disse frigives igen ved brug af udløserhåndtaget eller
manuelt med en solid handske.
Hos Larko fører vi to typer magnetkoste:

MANUEL KOST
Materiale
Temperatur
Bredde

Vnr. 36800 – 36820-E

- Metal
| Overflade
- 40 °C
| Styrke
- 610 - 920 mm

- Metal
- Middel

Disse manuelle koste er nemme at håndtere og ergonomisk gode
takket være det lange greb. Vi fører tre forskellige typer, som
kan ses nedenfor.
Bemærk, at varenummer 36820 er med langt ergonomisk
udløserhåndtag, så man ikke skal bukke sig. (billede 2)

• Rigtig godt produkt til at undgå punktering af dæk
• Ergonomisk: den fine placering af udløserhåndtaget gør, at
arbejdet ikke trætter

• Solid stabil industriudførelse
• Magnetkosten er specielt velegnet til brede gange,
•

læsserampe, mindre p-arealer, genbrugspladser og værksteder
etc.
Der må påregnes 6-8 cm ekstra længde på hver side af kosten
til montering af hjulene

KOST TIL TRUCK

Vnr. 36200
Materiale
Temperatur
Længde

- Metal
- 40 °C
- 1240 mm

| Overflade
| Styrke

- Metal
- Stærk

Denne magnetkost til gaffeltruck er beregnet til fabrikshaller og
større værksteder etc.
Med kosten kan gaffeltruckføreren køre regelmæssigt hen over de
pågældende flader, så det undgås, at spåner, søm, nåle etc.
tilstopper børsterne på fejemaskinerne.

• Rigtig godt produkt til at undgå punktering af dæk
• Kosten opsamler søm i en afstand af 5 cm over jorden
• Magnetkosten trækker metaldele ud af fuger og sprækker, som
fejemaskinen må give op over for

• Metaldelene fjernes let ved løft af håndtaget i midten
• Magneten bevæger sig i et aluminiumskabinet med lukkede
endestykker

• Overfladedelen er af zink og er belagt med terminalskruer
• Ingen magnetfeltssvækkelse i lang tid
Magnetkosten kan også erhverves i andre længder - spørg venligst
i salgsafdelingen.
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TILBEHØR

MAGNETISMEMÅLERE
Larkos magnetismemålere er produkter af rigtig høj
kvalitet.

polretning samt feltstyrkeniveau og er derfor gode
produkter at have ved hånden.

De giver nøjagtige oplysninger omkring

Der kan vælges følgende magnetismemålere hos
Larko:

MAGNETISERINGSFOLIE
Materiale
Temperatur

- Folie/special
- 40 °C

Vnr. 50600
| Overflade

- Folie/special

Magnetiseringsfolien er et spændende lille stykke folie, som viser
polretningen i magneten.
• Et super enkelt produkt i visitkortformat, der viser denne
vigtige viden
• Læg folie på magneten, og se polretningen ved at zonen
mellem nord- og sydpolen bliver lys og selve polen bliver
dunkel
• Kan også fås i lamineret udgave med logo - kontakt os venligst
for pris på dette

POLMÅLER

Vnr. 50000
Temperatur
Bredde

- 40 °C
- 65 mm

| Længde
| Højde

- 120 mm
- 22 mm

Denne polmåler er udstyret med feltstyrkeindikator og giver en god
retningslinje omkring magnetismen.
Dette specielle apparat bruges især til undersøgelse af polaritet og
bestemmelse af feltstyrkeniveauet for magneter og magnetsystemer.
• Lille, flad målespids til lokalisering af magnetfeltet
• Giver rimelig pålidelig angivelse af polaritet ved hjælp af farvede
lysdioder
• Hold "on" tasten nede og før spidsen af polmåleren til magneten,
hvorefter lysdioderne viser nord- eller sydpol
• Midterste lysdioder viser feltstyrkeniveau
• Polmåleren er batteridrevet
Det skal bemærkes, at en 100 % nøjagtig angivelse af retningen vil
kræve et andet forbedret produkt. Kontakt gerne salgsafdelingen for
information.

ELEKTRONISK POLFØLER
Temperatur

- 40 °C

| Farve

Vnr. 50500
- Grå

Magnetisk elektronisk polføler, som på en enkelt og pålidelig måde
angiver magnetens nord- og sydpol.
•
•
•
•
•

Sydpol eller nordpol er ikke lige meget, da tiltrækning eller
frastødning kan afhænge af det
En opsamler får enten et positivt eller et negativt signal - skaf
sikkerhed med denne polføler
Før spidsen af polføleren hen til magneten- vinduet viser N for
nordpol og S for sydpol
Kræver hverken batteri eller strøm
Let magnetprodukt til enhver lomme

Larko Magnet International ApS | Mesterlodden 5 | 2820 Gentofte
Tlf.: +45 39 65 48 00 | www.larko.dk |post@larko.dk

TILBEHØR

MAGNETISMEMÅLERE

POLFINDER
Længde

Vnr. 50510
- 120 mm

| Bredde

- 38 mm

Polfinderen viser hurtigt og enkelt magnetens nord- og sydpol.
Polfinderen er meget pålidelig selv ved lave feltstyrker og er et
godt produkt at have ved hånden.

•
•
•
•
•

Før polfinderen hen til magneten, og få svar på polretningen.
Brug også polfinderen til at fastlægge skjulte magnetfelter
Rød indikerer sydpol
Blå indikerer nordpol
Polfinderen er et let og enkelt produkt, som hverken kræver
brug af strøm eller batteri

Polfinderen leveres i praktisk etui
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TILBEHØR

TIL POTTEMAGNETER
Disse produkter hører under Larkos tilbehørsserie til
pottemagneterne.

PLASTKAPPER
Materiale
Temperatur
Højde

Vi har medtaget de mest populære produkter, og
herunder kan der ses de forskellige typer og
dimensioner.

Vnr. 21300-21370

- Plast
- 40 °C
- 6 - 12 mm

| Overflade
| Diameter

- Plast
- Op til 104 mm

Disse plastkapper er til beskyttelse af pottemagneten. Flere kunder
har gennem årerne ytret ønsket om dette produkt.
• Kappen produceres både med og uden hul og er nem at håndtere
• Diameter 52 - 83 mm for hel plastkappe
• Diameter 52 -104 mm for plastkappe m/hul

METALSKIVER

Vnr. 21500-21550
Materiale
Temperatur
Højde

- Metal
- 40 °C
- 1,5 – 3 mm

| Overflade
| Diameter

- Zink/nikkel
- 12 – 64 mm

Disse metalskiver til pottemagneter er udstyret med gennemboring
og nedsænket skruehul.
• Et godt alternativ til øvrige former for metalskiver på markedet
• Metalskiverne produceres fortrinsvis i zink, men kan også
rekvireres i nikkel-udgave
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TILBEHØR

MAGNETISKE MÅLEBÅND
Målebåndet er et essentielt værktøj, som skal fungere
ordentligt hver gang, og som man altid gerne vil have
lige ved hånden.

Larkos målebånd er gennemtænkte produkter, som
tager højde for kundens behov.
Der kan vælges følgende målebånd:

MÅLEBÅND i SLAGFAST HUS
Materiale
Temperatur
Længde

- NdFeb/metal
- 40 °C
- 5000 mm

Vnr. 50200

| Overflade
| Styrke
| Bredde

- Metal/nylon
- Middel
- 19 mm

Dette produkt er gennemtænkt til mindste detalje og har de
funktioner, som der er brug for hver dag.
Dette professionelle målebånd er let at aflæse med sort skala på
gul baggrund.

• Fem meter langt
• 10 cm intervaller med røde tal. Måleenheder er centimeter og
•
•
•
•
•
•

"fod"
Forstærket spids med to magneter
Neonfarvet slagfast hus
19 mm båndbredde - holdes stift på mere end 2 meter
Stopknap foroven og forneden samt håndledsstrop
Blød gribeflade med struktur
Ergonomisk i udførelse - ligger behageligt i hånden

Model på 25 mm i bredden med magneter på siden kan også
rekvireres. Spørg til varenr. 50201. Denne passer med den
magnetiske målebåndsholder iht. varenr. 50610.

FLEX MÅLEBÅND

Vnr. 60602
Materiale
Temperatur
Længde

- Ferrit-barium
- 40 °C
- 1000 mm

| Overflade
| Styrke
| Bredde

- PVC
- Svag
- 250 mm

Flex målebåndet er et kvalitetsprodukt, som er fleksibelt og kan
måle i de skæve kroge omkring rør og på metaldele.

• Magnetbåndet kan let sættes fast og frigøres igen
• Én meter langt
• Den gule farve synliggør målebåndet, så det ikke tabes af syne
selv ved de små kroge
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TILBEHØR

MAGNETPRODUKTER TIL VÆRKSTEDET
Disse gode kvalitetsprodukter er med til at lette
hverdagen på værkstedet.

glæde for alle medarbejdere.
Der kan vælges følgende produkter til værkstedet:

Produkterne sikrer større effektivitet, mindre spildtid
og generel højere sikkerhed på arbejdspladsen til

AUTOTALHOLDER
Materiale
Temperatur
Højde

Vnr. 39400

- Plast/ferrit
- 40 °C
- 115 mm

| Overflade
| Styrke

- Plast
- Middel

Disse autotalholdere er meget efterspurgte produkter til bl.a.
værksteder.
Talholdere afmærker køretøjer, containere osv., så de tydeligt
ses. Uanset fra hvilken vinkel, man ser talholderen fra, er tallet
på den farvestrålende kunststofholder altid tydelig.

• Autotalholderen er let at montere og fjerne igen
• Fås i farverne rød, orange, grøn, hvid, gul og blå
• Talholderen er udstyret med en 2,3 cm bred liste hele vejen
•
•
•
•
•

rundt til påsætning af reklametekst
Stærk og ridsefri magnetfod
Det slagfaste kunststof sikrer lang levetid
Regnvandet løber ud gennem et hul i bunden
Leveres med tre vandfaste cifre
Minimum 5 stk. ved bestilling - venligst angiv farve og cifre

Kontakt os venligst ved andre mængder end de angivne.

MAGNETTALLERKEN

Vnr. 65400
Materiale
Temperatur
Diameter

- Metal/ferrit
- 40 °C
- 150 mm

| Overflade
| Styrke
| Højde

- Poleret
- Middel
- 40 mm

Magnettallerkenen er det perfekte redskab til at holde orden på
søm, skruer og andre metalgenstande

• Magnettallerkenen kan sættes lodret og vandret, på kryds og
tværs samt på hovedet

• Magneterne og underkanten er forsynet med kapper af blød
gummi, så overfladen ikke ridses og skålen ikke rykker sig.

• Tallerkenen sættes fast på maskiner, metalskabe,

værktøjsvogne, arbejdsborde, ståldøre, lagerreoler etc.
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TILBEHØR

MAGNETPRODUKTER TIL VÆRKSTEDET

HÅNDLEDSHOLDER
Materiale
Temperatur
Højde

- Metal/ferrit
- 40 °C
- 32 mm

Vnr. 65710
| Overflade
| Styrke
| Længde

- Metal/ferrit
- Middel
- 58 mm

Denne håndledsholder er en praktisk holder til småting såsom
skruer, stifter og søm, som man ellers roder rundt efter i
bukselommerne.

• Den sættes omkring håndleddet
• Håndpuden er en rustfri stålplade i en meget robust
kunststofskal med velcroarmbånd
Ved ønske om magnetholder til at sætte fast på buksekanten,
venligst ret henvendelse til salgsafdelingen

SAKS I MAGNETISK HYLSTER

Vnr. 65800
Materiale
Temperatur

- Metal
- 40 °C

| Overflade
| Styrke

- Plast/metal
- Middel

Det magnetiske hylster sikrer, at saks aldrig bliver væk. Den første
saks af denne slags har været på markedet i mange år og idéen er
stadig den samme.

•
•
•
•

En stærk gummibelagt magnet holder hylsteret fast på stedet
Kan også anbringes med åbningen nedad
Sort kvalitetssaks med ergonomisk greb
Rustfri stål med hærdede skær og tandslibning
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TILBEHØR

MAGNETPRODUKTER TIL VÆRKSTEDET

VINKELMÅLELOD
Materiale
Temperatur
Højde

Vnr. 50300

- Stål/NdFeb
- 40 °C
- 93 mm

| Overflade
| Styrke
| Bredde

- Stål/NdFeb
- Svag
- 79 mm

Med dette vinkelmålelod kan man måle eller indstille vinkler og
vinkelforskelle på slibemaskinen, høvlebænken, ved montage,
anlægsarbejde eller antenneindstilling, ved husbyggeri
(tagrender, tagvinkel), ved rørlægning (hældning) osv.
Mulighederne er med andre ord mangfoldige.

• Vinkelmåleloddet har 2 skalaer - et 2-grads for nem oversigt /
og et 1-grads inddeling til præcisionsmåling

• Lod og viser er kugleindlejret og indkapslet i en glasklar
væskedæmper

• ABS hus med låsbar stållineal på målefladen
• Kammer med skalaer kan drejes og stoppes i 0-stilling
• Loddet måler eller kontrollerer lodrette vinkler samt
•

vinkelforskelle (vinkler mellem to skrå) pålideligt og
reproducerbart
Produktet hæfter sikkert på overfladen takket være et stærkt
magnetsystem. Dette er især en fordel ved justering

BESKYTTELSESSKJOLD

Vnr. 36000
Materiale
- Metal/aluminium
Temperatur - 40 °C
Rækkevidde - 700 mm

| Overflade
| Længde

- Metal/aluminium
- 200 mm

Beskyttelsesskjoldet med magnet er et yderst solidt sikkerhedsudstyr,
som kan håndteres nemt og hurtigt.
Det monteres på få sekunder på enhver maskine og beskytter effektivt
øjne, hud og lunger.

• Der er frit udsyn til skærestedet takket være det store
beskyttelsesvindue

• Produktet yder beskyttelse mod metalspåner, kølevæske, støv samt
•
•
•
•
•

andre små partikler
Kraftigt magnetsystem
Udløses fra hæftefladen med et håndtag
Kan drejes og forskydes ved magneten
Bøjelig stang
Yderst solid værkstedsudførelse
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TILBEHØR

MAGNETISKE KABELHOLDERE
Disse magnetiske kabelholdere anvendes
hovedsageligt til kabel- og rørmontage med magneten
som det faste underlag.

Larko alt afhængig af opgaven og de specifikke krav til
kabelholderen.
Idéen med fastholdelse via en magnet er en
forholdsvis ny metode, og hos Larko fører vi følgende
modeller:

Flere forskellige dimensioner og udgaver kan fås hos

KABELHOLDER MED GUMMIMAGNET
Materiale
Temperatur
Diameter

- NdFeb
- 60 °C
- 26 - 43 mm

| Overflade
| Styrke
| Højde

Vnr. 30874-30876
- Santoprene
- Op til 85 N
- 16 mm

Denne magnet med holder er udstyret med den kendte og stærke
NdFeb-magnet, som er støbt ind i selve gummidelen.
• Optimal sikkerhed for fastgørelsen
• Omhyggelig påsætning anbefales
• Der fås flere forskellige dimensioner

KABELHOLDER TIL POTTEMAGNETER

Vnr. 21401-21402
Materiale
Temperatur
Bredde

- Kunststof
- 40 °C
- 10 - 16 mm

| Overflade
| Længde
| Højde

- Kunststof
- 15 - 23 mm
- 7 – 10 mm

Denne kabelholder bruges til flere typer af pottemagneter.

• Den er udarbejdet af kunststof og bruger magneten som det
faste underlag

• Kabelholderen er sort og fås i 2 forskellige dimensioner

KABELHOLDER MED BØJLE
Materiale
Temperatur
Længde

- NdFeb/ferrit
- 50 °C
- 34 mm

Vnr. 30872-30873
| Overflade
| Styrke
| Bredde

- Kunststof
- 100 N
- 29 mm

Disse firkantede kabelholdere fås i forskellige dimensioner og er produceret
med brug af både NdFeb og ferrit magnet.

• Alle dimensionerne er produceret i enten hvidt eller sort kunststof
• Kabelholderne har forholdsvis stor holdekraft
• De fås med åben og lukket bøjle
Gennem årene er flere modeller udarbejdet i henhold til kundens ønsker, og vi
fører derfor flere modeller udover dem, som er vist på billederne.
Spørg gerne i salgsafdelingen for yderligere information.

Larko Magnet International ApS | Mesterlodden 5 | 2820 Gentofte
Tlf.: +45 39 65 48 00 | www.larko.dk |post@larko.dk

TILBEHØR

VÆRKTØJSSKINNER
På opfordring fra vores kunder er værktøjsskinner nu
også er en del af varesortimentet hos Larko.

enten det drejer sig om værktøj eller køkkenknive.

Værktøjsskinnerne holder styr på tilbehøret, hvad

Vi fører følgende værktøjsskinner:

VÆRKTØJSSKINNE
Materiale
Temperatur
Længde

- Ferrit/metal
- 40 °C
- 505 mm

Vnr. 65700
| Overflade
| Styrke

- Metal/lakeret
- 13 kg.

Denne værktøjsskinne er for fagfolk, der gerne vil benytte sig af
kvalitetsprodukter for at kunne holde orden i tingene.
Med den magnetiske værktøjsskinne slipper man for at lede efter
værktøjet, og man øger de enkelte værktøjers levetid, når de ikke
ligger på gulvet eller andre udsatte steder.

• Skinnen fastholder såvel let som tungt værktøj takket være den høje
magnetstyrke

• Værktøjsskinnen skåner værktøjet og giver bedre plads på
arbejdsbordet
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